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  سوابق آموزشیسوابق آموزشی

  تدریس
  تاکنون) -1390( موسسه آموزش عالی اقبال الهوري 
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   )1394موسسه آموزش عالی شاندیز (
  هوش مصنوعی          

  )1388( نور فریماندانشگاه پیام
  2کامپیوتريهاي شبکه - 1هاي کامپیوتريشبکه -  1مهندسی فناوري اطالعات

  همکاري با استاد 
  دانشگاه فردوسی مشهد

  سازيو برنامه مبانی کامپیوتر - هاي گسستهساختمان - هاي عاملسیستم
  دانشگاه آزاد مشهد 
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  سوابق پژوهشیسوابق پژوهشی
  موضوع تحقیقاتی دکتري

هاي چند الیهرافچند دوربینی با استفاده از گ هاي تصاویر ویدئوییردگیري وسایل نقلیه عبوري از تقاطع با لحاظ انسداد در دنباله                
  نامه کارشناسی ارشدپایان

 اسنتباط تقریبی بر روي شبکه بیزي ترکیبی             



  نامه دوره کارشناسیپایان
  یادگیري تقویتیبررسی کاربردهاي 

  هاي پژوهشیگزارش
  رهگیري وسایل نقلیه

 شبکه بیزي و استنتاج توسط آن

  TSP مساله حل براي تقویتی یادگیري و ژنتیک الگوریتم بررسی
 هاي کندرواي شعاعی پایه با استفاده از روشهیادگیري شبکه

  فازي Q یادگیري در پاداش توزیع
 فازي هايسیستم سازيبهینه براي مراتبی سلسله بنديخوشه بر مبتنی گروهی چند ذرات انبوه سازيبهینه

 چشم و چهره تصاویر از استفاده با چشم انحراف میزان تعیین و تشخیص

 OpenMP و MPI در ShearSort سازيمرتب وDijkestra مسیر کوتاهترین الگوریتم سازيپیاده

  
  مقاالتمقاالت

Mohadeseh Delavarian, Mahmoud Naghibzadeh and Mahdi Emadi, ”Unified Conditional Probability Density 
Functions for Hybrid Bayesian Networks “, IEEE International Conference on Uncertainty Reasoning and 
Knowledge Engineering (URKE 2012), Indonesia, Aug. 2012 

المللی مهندسی کامپیوتر و فناوري ، کنفرانس بین"رهگیري اهداف متحرك در دنباله تصاویر ویدئویی "ی، دالوریان، امیدرضا معروض محدثه
  1395اطالعات، دانشگاه تهران، خرداد 

Mohadeseh Delavarian and Omidreza  Maarouzi, “Vehicle tracking at intersection in image sequences with 
multilayer concept,” in 2017 3rd Iranian Conference on Intelligent Systems and Signal Processing (ICSPIS), 2017 

 هوش و تکاملی محاسبات کنفرانس مینسو ،"هاي ارزیابی رهگیري در تصاویر ویدئوییمروري بر دادگان و روش "محدثه دالوریان، امیدرضا معروضی، 
 1396اسفند  بم، عالی آموزش مجتمع ،)CSIEC2018(جمعی

  
  عالیق پژوهشیعالیق پژوهشی

هاي فازي، شی در تصویر)، شبکه بیزي، محاسبات نرم، سیستم ینرهگیري چند –پردازش تصویر ( تشخیص چشم و قرنیه 
  ، یادگیري ماشین، هوش مصنوعیبند و رگرسیونهاي تکاملی، کالسیادگیري تقویتی، الگوریتمهاي چندعاملی، سیستم

  
  هاي علمیهاي علمیهمکاريهمکاري

  (IKT 2014) دانشگاه صنعتی شاهرود – ششمین کنفرانس فناوري اطالعات و دانش ایران (داوري مقاالت) همکاري با کمیته علمی
دانشگاه صنعتی   -هاي هوشمند پردازش سیگنال و سیستم بین المللی اولین کنفرانس (داوري مقاالت) همکاري با کمیته علمی

 (SPIS 2015) امیرکبیر

        دانشگاه صنعتی  -هاي هوشمند زش سیگنال و سیستمکنفرانس بین المللی پردا دومین(داوري مقاالت) همکاري با کمیته علمی             

  (ICSPIS 2016)امیرکبیر              
  

  سوابق کاريسوابق کاري
   مشهد شرکت عمران و مسکن سازان ثامن (GIS)سیستم اطالعات مکانی سازي پیاده

 سازمان آب و فاضالب خراسان رضوي  (GIS)سیستم اطالعات مکانیسازي طراحی و پیاده
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